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TUOTTAJAN PUOLESTA KIERRÄTETTY -LASKURIN KÄYTTÖOHJE
Recser ja Akkukierrätys Pb ovat kehittäneet interaktiivisen laskurin, jonka avulla näet mitä
markkinoille laskemillesi paristoille ja akuille tapahtuu, kun ne poistetaan käytöstä. Laskuri tuo
näkyviin tuottajavastuujärjestelmien positiiviset vaikutukset sekä laskee tuottajakohtaiset paristojen
ja akkujen keräys- ja kierrätysmäärät. Tuottajayhteisön jäsenet saavat laskurista ladattua myös
oman vaikuttavuusraporttinsa.
1. Pääset laskuriin osoitteessa:
https://akkutuottajayhteisot.impact.page/recser_akkukierratyspb/m/Home
Kun haluat tietää, mitä markkinoille saattamillesi akuille on tapahtunut, valitse painike:
Jäsen - laske oma vaikutuksesi ja lataa raportti

2. Valitse laskurin vetoalasvalikosta oikea paristo- tai akkutyyppi.

3. Syötä kenttään kunkin markkinoille laskemasi paristo- ja akkutyypin määrä kilogrammoissa
edellisvuodelta. Recserin jäsenet löytävät vuonna 2021 markkinoille laskimien paristojen ja
akkujen määrät esimerkiksi kierrätysmaksuraportointijärjestelmästä
(https://elker.service.innofactor.com/). Akkukierrätys Pb:n jäsenet löytävät omat tiedot
samasta järjestelmästä vuodesta 2022 lähtien, jolloin siirryttiin käyttämään samaa
raportointijärjestelmää. Avaa järjestelmässä tehdyt raportit kunkin ilmoituskauden kohdalta
painikkeella ”Näytä ilmoitus”.
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4. Lisää tarvittaessa muita paristo- ja akkutyyppejä painamalla ”+” -painiketta (Lisää akku- tai
paristotyyppi).
5. Kun olet syöttänyt laskuriin kaikki markkinoille saattamiesi paristojen ja akkujen määrät
edellisvuodelta, kirjoita yrityksesi nimi sekä vuosi 2021 sivustolla vasemmalla oleviin
kenttiin ja paina kohdasta ”Tulokset”.
6. Tulokset -sivulla näet kuinka paljon vuoden aikana on yrityksesi puolesta tuottajayhteisöjen
toimesta kerätty, ja kuinka suuri osa kerätyistä on materiaalina saatu uudelleen kiertoon eli
kierrätetty. Sivuston oikealla puolella näet kerätyistä paristoista ja akuista talteen saadut
kierrätysraaka-aineet ja esimerkkejä kierrätyksen vaikutuksista.
7. Voit jakaa kierrätyslaskurin tiedoksi muille Facebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä.
Jakaessasi voit kirjoittaa avoimeen tekstikenttään ne tulokset, jotka haluat jakaa julkisesti
sosiaalisen median kanavissa. Esimerkiksi voit kertoa, että yrityksesi puolesta kierrätetyn
koboltin määrä riittäisi x määrään uusia puhelimen akkuja. Jakonäkymän linkki vie tyhjään
laskuriin eli muut eivät näe yrityskohtaisia tuloksiasi.
Sosiaalisen median jakonäkymä näyttää tältä:

8. ”Tulosta raportti” -painikkeesta saat kierrätys- ja vastuullisuusraportin käytettäväksi
yrityksenne sisäisiin tarpeisiin. Koska raporttista voi päätellä yrityksenne markkinoille
saattamien paristojen ja akkujen määrän, suosittelemme käsittelemään sitä tietoturva
huomioiden.
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